Muistio
Vanhusneuvoston kokous
Aika: 18.08. 2021 klo 12:00-13:15
Paikka: Marttakahvio os. Kinnulantie 1
Jäsenet:
Raili Makkonen
Raija Venäläinen
Hilkka Peuhkurinen
Irja Ihalainen, klo 12:45 asti
Muut:

Jyrki Kymäläinen (poissa)
Raita Joutsensaari, Yrjö Eronen,

poissa:

Kirsti Karvinen, Aarne Rouvinen

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
• puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kunnan asiointiliikenne. Mukana oli Ann-Marie Sandström kertomassa
asiasta.
• turvataan kerran viikossa kuntalaisille asiointi kirkonkylällä, 4 reittiä
tällä hetkellä eri puolilta Rääkkylää.
• kyyti tilataan kuljettajalta edellisenä iltana
• tarkoitettu asiointiin, Kelakyydit erikseen terveydenhoitoon liittyvissä
kuljetuksista
•
•
•
•
•

2 h aikaa asiointiin
vuodessa kunta satsaa n. 22 000 - 24 000 €
asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä tehtyjen palautekyselyiden
perustella
vanhusneuvosto toivoi palvelun jatkuvan ja antoi kiitoksen
palvelusta
keskusteltiin, kuinka kotisairaanhoidossa olevien asiointitarpeet
hoidetaan. Tästä toivotaan tietoa seuraaviin vanhusneuvoston
kokoukseen

3. Vanhusten viikon (3.–10.10.2021) suunnittelu. Teemana Luonto antaa
voimaa. Vanhusten viikon (3.–10.10.2021) suunnittelu.
• Viikko alkaa MTK:n kanssa jumalanpalveluksella ja ”Mikkeli-kaali ”tilaisuudella. Pääjuhla pidetään 9.10.2021 klo 13.00.
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•
•
•
•

Palvelutalot toivovat viikon aikana ohjelmaa myös niiden
asukkaille →kunta selvittää, yhteistyössä järjestöjen kanssa
Jyrki on selvittänyt alustavasti musiikkiesityksiä (musiikkiopisto,
Pertti Häkkinen, Koistinen kantele, koululaiset) viikon tilaisuuksiin
ollaan yhteydessä Hannu Koistiseen yhteiskanteleen esittelystä
kunnantalon aulasta
Juhla päätetään Karjalaisten lauluun maakunnan 300
juhlavuoden kunniaksi

4. Vuoden seniorin valinta
•

•

Kysely valinnasta kuntalaisille, samalla kysytään myös muita asioita.
Kysely toteutetaan 23.8-20.9.2021. Kyselyyn voi vastata kunnantalon
aulassa, kirjastossa ja Kaupparinteellä sekä netissä.
käytiin läpi kysymykset
1. Ketä ehdotan vuoden senioriksi, perustelut
2. Oletko tyytyväinen ikäihmisten palveluihin Rääkkylässä?
3. Mihin asioihin toivot parannusta?

5. Valtuustoaloite: Asiointiapu (digi- ja soteasiat) ikäihmisille ja muille niitä
tarvitseville
• vanhusneuvoston kannanotto
• liitteenä hyvinvointilautakunnan päätös
Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Siun soteen ollaan
yhteydessä ja vaaditaan selkeämpää palveluista kertova ohjeistusta.
Ohjeiden tulee olla saatavilla helposti eri paikoissa ja niiden on
tavoitettava ikäihmiset. Ohjeitten tulee sisältää mm. yhteystiedot ja
puhelinnumerot.

5

Muut asiat
• Onnittelimme Irja Ihalaista merkkipäivän johdosta.

Muistio laati 18.8.2021
Raita Joutsensaari
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